
У правління у справах с ім ’ї, молоді та У правління бю дж ету і ф інансів
спорту виконавчого ком ітету Рівненської виконавчого ком ітету Рівненської м іської
міської ради ради

В ід 0-7 . Г Ч . Д  С>{ £ __________________  №  , /  6
Реєстрація у  головного Реєстрація в управлінні
розпорядника коштів бюдж ет у і фінансів

Наказ

Про затвердж ення паспортів 
бю джетних програм на 2018 рік

Відповідно до статті 22 Бю дж етного кодексу У країни, ріш ення Рівненської м іської 
ради від 21 грудня 2017 року № 3867 „Про бю дж ет м іста Рівного на 2018 рік” , рішення 
Рівненської м іської ради від 22 лю того 2018 року № 4003 „Про зміни до бюджету міста 
Рівного на 2018 рік” . П равил Правил складання паспортів бю дж етних програм місцевих 
бю джетів та  звітів про їх  виконання, затвердж ених наказом М іністерства ф інансів 
У країни від 26.08.2014 № 836, зареєстрованим в М іністерстві ю стиції України 10.09.2014 
з а № 1 103/25880 Н А К А З У Є М О :

Затвердити паспорти бю дж етних програм на 2018 рік У правління у справах сім 'ї, 
молоді та  спорту виконавчого комітету Рівненської м іської ради у новій редакц ії, що 
додаю ться:

кпквк Найменування програм
Г .. -  ■ ----- -

1113120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
В т. ч. підпрограма:

1113121
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді

1113122
Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та 
чоловіків

1113123 Заходи державної політики з питань сім’ї

1113130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері
В т. ч. підпрограма:

1113131
Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Держ авної цільової 
соціальної програми «Молодь України»

1113132 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

1113133 Інші заходи та заклади молодіжної політики

1115010 Проведення спортивної роботи в регіоні
В т.ч. підпрограма:



г

1115011 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

1115012 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з пеолімпійських видів спорту

1115030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
В т. ч. підпрограма:

1115031
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл

1115060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту
В т.ч. підпрограма:

1115061
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для 
всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

1115062
Підтримка спорту виїцих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно- 
спортивну діяльність в регіоні

1115063 Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії
1116080 Реалізація державних та місцевих житлових програм

В т. ч. підпрограма:
1116086 Інша діяльність іцодо забезпечення житлом громадян

1117320 Будівництво о б ’єктів соціально-культурного призначення
В т. ч. підпрограма:

1117323 Будівництво установ та закладів соціальної сфери

1117325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

Н ачальник управління у справах с ім ’ї, 
молоді та спирту виконавчого комітету 
Р івн ен сько /м ісько ї ради

Х / ________С. Ш евчук

м.п.

Н ачальник управління бю джету і ф інансів 
виконавчого комітету Рівненської міської 
ради


